
 

Suomen Olympiakomitea ry - järjestön ylimääräinen kokous 31.5.2022                       ESITYSLISTA 
16.5.2022 

 
Suomen Olympiakomitean jäsenet kutsutaan yhdistyksen ylimääräiseen 
kokoukseen 
 
Aika  Tiistaina 31.5.2022, aikaisintaan klo 19.30 alkaen  
Paikka   Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. VALITAAN KOKOUKSEN 

2.1. Puheenjohtaja 

2.2. Sihteeri 

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa 

3. TODETAAN EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

3.1. Todetaan valtakirjan tarkastajien lausunto, kokouksen osanottajat sekä läsnäolo- ja 

puheoikeus 

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista  

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. JÄRJESTÖN 16 JÄSENEN ESITTÄMÄ VAATIMUS OLYMPIAKOMITEAN HALLITUKSELLE 

Suomen Olympiakomitean 16 jäsentä on 15.4.2022 vaatinut (liite 1) Olympiakomitean 
hallitusta kutsumaan koolle järjestön ylimääräisen kokouksen käsittelemään seuraavaa 
asiaa: 

- Väliaikaisen  3-5  jäsenistön edustajasta koostuvan valiokunnan perustamista tilaamaan 
ja kohdentamaan riippumaton ja objekttivisesti suoritettava selvitystyö mahdollisiin 
epäasiallisen kohtelun tapauksiin liittyvästä käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä. 

- Valiokunnalle oikeutta kilpailuttaa selvitystyö yhdessä Olympiakomitean edustajien 
kanssa. 



  

 
 
 

- Annettavaksi selvityksen tekijälle valtuudet saada kaikki selvitystyön kannalta 
tarpeelliset asiakirjat sekä mahdollisuus haastatella selvityksen kannalta relevantteja 
henkilöitä. 

- Selvityksen tekijä raportoi valiokunnalle. Valiokunta arvioi raportin perusteella 
tapahtumakokonaisuutta, Olympiakomiteaa koskevien sääntöjen ja määräysten 
noudattamista päätöksentekomenettelyssä ja tiedottaa selvitystyön tuloksista muille 
jäsenliitoille aiheellisessa laajuudessa, kuitenkin huomioiden erityisesti henkilötietojen 
suojaan liittyvät näkökulmat tiedottamisessa. Valiokunnan jäsenillä tulee olla  kokemusta 
hyvän hallinnon, juridiikan, riskienhallinnan ja/tai sisäisen tarkastuksen alalta. 

Järjestöjen jäsenten johdolle järjestettiin keskustelutilaisuus 2.5.2022, jonka jälkeen 
työryhmä urheiluoikeuden professori Antti Aine, Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax, 
Salibandyliiton toiminnanjohtaja, CAS:n välimies Pekka Ilmivalta ja Suomen Urheiluliiton 
puheenjohtaja, työelämäprofessori Sami Itani ovat etsineet, kilpailuttaneet ja esittäneet 
Olympiakomitean hallitukselle selvityksen toteuttajaksi BDO Oy:n. 

Olympiakomitean hallitus on työryhmän esityksestä päättänyt selvityksen tilaamisesta BDO 
Oy:ltä 12.5.2022. BDO Oy:n laatima selvitys lähetetään järjestön jäsenille sen valmistuttua ja 
se esitellään  kokouksessa. 

Päätösesitys: 

Todetaan ja merkitään hyväksyen tiedoksi, että työryhmä Aine, Brax, Ilmivalta ja Itani on 
tehnyt esityksen ja Olympiakomitean hallitus on esityksen mukaisesti antanut BDO Oy:lle 
toimeksiannon laatia selvitys mahdollisiin epäasiallisen kohtelun tapauksiin liittyvästä 
käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä Olympiakomiteassa. 

Päätetään todeta, että 16 järjestön jäsenen esittämän valiokunnan asettamiselle ja 

selvitystyön tekijän valinnalle ei ole enää tarvetta.  

Merkitään tiedoksi BDO Oy:n laatima selvitys. 

Päätetään mahdollisista jatkotoimista BDO Oy:n laatiman selvityksen ja kokouksessa käydyn 
keskustelun perusteella. 

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

LIITTEET  

Liite 1. Järjestön 16 jäsenen esittämä vaatimus Olympiakomitean hallitukselle ylimääräisen 
kokouksen koolle kutsumisesta ja siinä esitetty asia 

 

JAKELU    

Suomen Olympiakomitean jäsenet 

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat  


